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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ…

Το 0,5 με 1% του γενικού πληθυσμού θα αναπτύξει σχιζοφρένεια κάποια στιγμή στη ζωή του,  

VS Πολλά στοιχεία της πάθησης παραμένουν αθεράπευτα

• Η αντιψυχωσική αγωγή αποτελεί το βασικό όπλο αντιμετώπισης των θετικών συμπτωμάτων της νόσου καθώς και
της πρόληψης υποτροπής.

• Επικουρικά της αντιψυχωσικής αγωγή ,η CBT-p συμβάλει (11)

α) στην αντιμετώπιση των θετικών συμπτωμάτων

β)στη συμμόρφωση των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή

και αποτελεί τη θεραπεία εκλογής σύμφωνα με διεθνείς κλινικές οδηγίες. 

Περιορισμένη αποτελεσματικότητα στην αρνητική συμπτωματολογία

• Δυνατότητα να ενσωματωθούν παράλληλα και άλλες προσεγγίσεις – τρίτου κύματος.



Σχήμα 1:H διαδικασίατης CBTp( Turkington et al, 2006)
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• Η CBT προσαρμόστηκε για τα επίμονα ψυχωτικά συμπτώματα

• Θετικά οφέλη σε σχέση με τη συνήθη υποστηρικτική θεραπεία ( στη λειτουργικότητα) 

• Ο θεραπευμένος προσπαθεί να αναπτύξει ένα προσωπικό νόημα για τη συμπτωματολογία

του και μέσω αυτής της ερμηνείας να αυξηθεί ο εσωτερικός έλεγχος πάνω σε αυτήν(3).

• Ομαλοποίηση των ψυχωσικών εμπειριών και εξομάλυνση συμπτωμάτων προκειμένου να

εξαλειφθούν οι απειλητικές ερμηνείες των εμπειριών. 

• Στην κατανόηση της εμφάνισης των ψυχωσικών συμπτωμάτων χρησιμοποιώντας το

μοντέλο στρες-ευαλωτότητας. 

• Έρευνα NICE το 2002 ( 20 συνεδρίες για 9 μήνες) 50% βελτίωση στα θετικά

συμπτώματα,  έναντι της υποστηρικτικής συμβουλευτικής και διατήρηση των

βελτιώσεων.



74% των ασθενών με σχιζοφρένεια διέκοψαν τα φάρμακά τους σε διάστημα 18 μηνών (7)

• σοβαρότητα των ανεπιθύμητων επιδράσεων τους έχουν υποτιμηθεί. (8)

• η CBTp λειτουργεί επικουρικά στην φαρμακευτική αγωγή.

• Χρήση αντιψυχωσικών σχετίζεται με μειωμένη θνησιμότητα

• Πρόληψη υποτροπής και επαναεισαγωγής

• CBT έχει πολύ καλή αποτελεσματικότητα στις ψευδαισθήσεις αλλά και (λιγότερη) στο

παραλήρημα

• 8 μελέτες RCT  μελέτησαν την επίδραση της CBTp στις ψευδαισθήσεις

• 4 μελέτες RCT που μελέτησαν την επίδραση της CBTp στις παραληρητικές ιδέες δίωξης

Στόχος διαχείριση της δυσφορίας (π.χ.των φωνών). 

Συμπέρασμα η CBTp θα πρέπει να συνεχίσει να περιλαμβάνει προσεγγίσεις που να μπορούν

να προσαρμοστούν στους ασθενείς με ευέλικτο τρόπο και τα συμπτώματα που υπάρχουν (12).



Οι Kingdon &Turkington, (2019)

• από 20 μετα-αναλύσεις για αξιοπιστία CBTp

• υπάρχει ένα συνεπές αν και μικρό όφελος (−0,33 στα συνολικά συμπτώματα, −0,25 θετικά και -0,13 

στα αρνητικά συμπτώματα) σε σχέση με την ομάδα ΤΑU. Η θεραπεία είχε περισσότερο επιτυχία στις
γυναίκες που είχαν σε χαμηλής έντασης παραληρητικές ιδέες σε διάρκεια περίπου 16-20 συνεδριών.

 CΒΤp σε ηλικιωμένους ασθενείς

• Χ5 οι νοσούντες < 85 ετών

• μείωση της νοσηλείας

• Έρευνα Drury et al (1996)       μείωση χρόνου ανάρρωσης ασθενών κατά 25–50%, + ταχύτερη
ανάκαμψη υπολειμματικών συμπτωμάτων στην ομάδα CBT σε σύγκριση με την ομάδα
συμβουλευτικής. 

Όχι εμφανείς 5 χρόνια αργότερα

• Zimmerman  επεσήμανε την καλύτερη αποτελεσματικότητα της σε ασθενείς που βρίσκονται στην
οξεία φάση της νόσου σε σχέση με τους χρόνιους.



 CBTp + χαμηλά επίπεδα χρήσης ουσιών μείωση σε διάστημα δύο χρόνων (11)

Ά τυχαιοποιημένη δοκιμή CBTp σε άτομα που αρνούνταν να λάβουν φαρμακευτική αγωγή

έγινε από τους Morrison και συν. (2014) {Ν= 74} (6)

• Αποτελέσματα=  ελάχιστη επίδραση CBTp στα αρνητικά συμπτώματα

• Όμως αποτελέσματα υπερ κοινωνικής λειτουργικότητας + βελτίωση ψευδαισθήσεων. 

Σταθερά χαμηλότερες τιμές στην ομάδα γνωστικής θεραπείαςVS ΤAU (μέγεθος επιδράσεως 0,46)

και υπήρχε υψηλό επίπεδο αποδοχής της θεραπείας από τον ασθενή. 

4% ξεκίνησαν πάλι φαρμακευτική αγωγή

• CBTp μπορεί να είναι χρήσιμη και χωρίς αντιψυχωσικά φάρμακα (19).Στόχος είναι η ισορροπία

μεταξύ αποτελεσματικότητας και ανεπιθύμητων ενεργειών (20).

• Δυσκολία πρόσβασης στη CBTp VS  φαρμακευτική αγωγή



• Lincoln &Peters (12), CBTp θεραπεία είχε πολύ καλά αποτελέσματα στις ψευδαισθήσεις με

ποσοστό 20,5% και μέτρια αποτελέσματα στις παραληρητικές ιδέες με ποσοστό 11%.

• Birchwood και συν. (2014) (22) διαπίστωσαν ότι το ποσοστό των ατόμων που ακούν φωνές

μειώθηκε αρκετά με τη χρήση της CBTp . 

Επίσης με τη CBTp έχει παρουσιαστεί βελτίωση στο άγχος και στην κατάθλιψη. 

• «high intensity» (συνήθως 16 συνεδρίες CBT) και

• «low intensity» (μια σειρά προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης προβλημάτων

και σύντομων παρεμβάσεων).

• ευρήματα υποδηλώνουν ότι η low intensity CBTp μπορεί να ανοίξει έναν πολύ σημαντικό

δρόμο , καθώς υπήρξε μείωση της συμπτωματολογίας (+διατήρηση αποτελεσμάτων στον

χρόνο)

[λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να παραδοθεί σε μεγαλύτερο πλήθος ασθενών, καθώς απαιτεί

ελάχιστο χρόνο με τον θεραπευτή]



• πετυχημένες μελέτες για CBTp και σε χώρες στον αναπτυσσόμενο κόσμο, συμπεριλαμβανομένου

του Πακιστάν (26), αλλά και την Κίνα (27). 

• γνωστική αποκατάσταση (CR) μπορεί να μειώσει τη διάρκεια της απαιτούμενης CBTp(29).

• απαρτιωτικές θεραπείε, με βασική θεραπεία το IPΤ

=ομαδικό θεραπευτικό πρόγραμμα που ενσωματώνει σε ένα ενιαίο σύνολο τη νευρογνωστική και

την κοινωνικογνωστική θεραπεία, με την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και χωρίζεται σε 5 

υποπρογράμματα.Αποτελεσματικότητα του IPT αποδεικνύεται τόσο από τη σημαντικά

υψηλότερη συνολική και ανά τομείς επίδραση,  σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου,όσο και από τη

σταθερότητα των αποτελεσμάτων που οδηγούν σε υψηλή γενικευσιμότητα (31). 

• Συγκρίσιμές απατριωτικές προσεγγίσεις Cognitive Enhancement Therapy (CET) και

Neurocognitive Enhacement Therapy (NET



• CBTp εξελίσσεται + ενσωματώνει επιπλέον προσεγγίσεις (32). 

1. Μεταγνωστική θεραπεία (MCT) τρεις πυλώνες που εμπλέκονται στη ψύχωση (επιμονή, οι

δυσλειτουργικές στρατηγικές προσοχής και οι δυσλειτουργικές στρατηγικές αντιμετώπισης) .

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στα θετικά συμπτώματα και ειδικά στο παραλήρημα. 

Εκπαιδεύση στο να υιοθετούν διορθωτικές εμπειρίες και εναλλακτικές σκέψεις βάση

αποδείξεων, έχει διατήρηση αποτελεσματικότητας και 6 μήνες μετά (33)

2. Thinking Well (TW)   τωνWaller και των συν. (2015) (34), αφορούσε ψυχωτικούς ασθενείς με

παραλήρημα δίωξης Οι συμμετέχοντες (n= 31) έλαβαν το πρόγραμμα εκπαίδευσης Maudsley

Review (MRTP),  Σκοπός = η ανάπτυξη μιας πιο ευέλικτη σκέψη και μια πιο σωστή εκτίμηση των

δυσάρεστων εμπειριών που βιώνουν λόγω της ψύχωσης

Αποτέλεσμα= ομαλοποίηση παραγόντων που διατηρούν τη ψύχωση



3. Ενσυνειδητότητας (Mindfulness) Μέθοδοι τροποποιήσεις της ψύχωση συμπεριλαμβάνουν

την ψυχοεκπαίδευση και την ομαλοποίηση της παρουσίας των δυσάρεστων σκέψεων. 

=Αλλαγή στις συναισθηματικές εμπειρίες, στοχεύοντας όχι τόσο στην μείωση των

συμπτωμάτων αλλά στην σωστή απόκριση των ασθενών στα ερεθίσματα, περιορίζοντας την

δυσφορία που βιώνουνse 108 άτομα

Gadwick και συν. Εφάρμοσαν mindfulness  + CBTp σημαντικά πιο χαμηλά ποσοστά

κατάθλιψης και δυνατότητα ελέγχου σκέψεων σχετικά με τη ψύχωση.



4. Acceptance and Commitment Therapy(ACT) 

Ο Shawyer και οι συνεργάτες του (37), μελέτησαν την ACT για τις ψευδαισθήσεις και βρήκαν

βελτίωση στα θετικά συμπτώματα. Η έρευνα κατέδειξε ότι οι συμμετέχοντες που έλαβαν και

την ACT θεραπεία σημείωσαν σημαντικά λιγότερη δυσφορία όσον αφορά τις ακουστικές

ψευδαισθήσεις (d=0,65).

Η θεραπεία έχει ισχυρότερη επίδραση σε ασθενείς με ακουστικές ψευδαισθήσεις, 

ενώ οι Gaudiano and Hebert (38) σημειώνουν ότι σημαντικό πλεονέκτημα της ACT φαίνεται

να είναι η αύξηση της κοινωνικής λειτουργικότητας.

5. Η θεραπεία παρατεταμένης έκθεσης (PE) και θεραπεία απευαισθητοποίησης και

επανεπεξεργασίας κίνησης ματιού (EMDR)  ήταν επίσης επιτυχείς σε ασθενείς με ψυχωσικές

διαταραχές και συννοσηρότητα με PTSD (41). Το 16,4% των ψυχωσικών συμμετεχόντων σε

έρευνα (n=155) πέτυχαν ύφεση των PTSD συμπτωμάτων. 



6. Η CTR (Recovery-Oriented Cognitive Therapy) είναι κατάλληλη για όλα τα στάδια της

ψύχωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για χρόνιους ασθενείς με σοβαρή

συμπτωματολογία.  

Σκοπός= υιοθέτηση και ενεργοποίηση πιο προσαρμοστικών τρόπων λειτουργίας,  αυξάνοντας

το κίνητρο τους και αναπτύσσοντας πιο θετικά συναισθήματα, με σκοπό ένα συνολικό

καλύτερο επίπεδο ζωής.(42).

7. Compassion Focused Therapy(CFT) 

• εστιάζει στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της συμπόνιας για τον εαυτό και τους άλλους (11). 

• αποδέχεται τις ανάγκες του και ενισχύει τις ικανότητες του

• Gillbert (44) σε 40 ενήλικες ,  φάνηκε ότι οι 22 απ’ αυτούς οι οποίοι έλαβαν TAU+CFT, 

παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση στις προσωπικές τους πεποιθήσεις για τη ψύχωση, 

μειωμένα ποσοστά κατάθλιψης και μείωση του φόβου για υποτροπή



• Η εφαρμογή της CBTp στις περισσότερες χώρες ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη. Υπάρχουν

πολλές περιγραφές υπηρεσιών διεθνώς που προσαρμόζουν τη CBTp στις δικές τους

περιστάσεις. 

• Π.χ. η μελέτη RAISE προωθεί τη χρήση ψυχοκοινωνικών προσεγγίσεων για την έγκαιρη

παρέμβαση στις ΗΠΑ, που οδηγεί στην ανάπτυξη προγραμμάτων για τα πρώτα επεισόδια της

ψύχωσης. Στην Αγγλία, οι κατευθυντήριες γραμμές του National Institute of Health and Care 

Excellence(NICE) προώθησαν έντονα την εφαρμογή αυτή

• Περαιτέρω έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στην κλοζαπίνη

(49) και στην κατάθλιψη (50)




